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 الممخص
فػػي مختبػرات قسػـ عمػػـك التربػة كالمػكارد المائيػػة، بكميػة الزراعػة، جامعػػة البصػرة، العػراؽ عػػاـ نفػتت تجربػة 

المستخمصػػة مػػف  )اػػامض الييكميػػؾ كاػػامض الفكلفيػػؾ( لدراسػػة تػػ خير خمػػيط ا  امػػاض  الدباليػػة 2119
 بعػػد تخميرىػػا تخميػػران  (كمخمفػػات دكاجػػف أبقػػاركالح الػػترة كمخمفػػات قػػرز ك الػػ قػػش)مصػػادر عيػػكية مختمفػػة 

فػػي تػػربتيف  الػػتائبكعالقػػة تلػػؾ بتركيػػز الكالسػػيـك   الفكسػػفكرشػػير فػػي جاىزيػػة عنصػػر أ لمػػدة خالخػػة ىكائيػػان 
كعكممػػػػت  ،ىكتػػػػارلتر/ 61ك 41 21ك 1الدباليػػػػة بمسػػػػتكيات ا  امػػػػاض يػػػػيفت أ   .الخصػػػػائص تػػػػيفمختم

ىكتػار( مػف مصػدريف سػمادييف ىمػا   P2O5كػ  151ك 111ك 51ك 1)  الفكسػفكرالتربتػاف بمسػتكيات مػف 
 ± 25السكبرفكسفات المركز كفكسفات خنائي ا مكنيـك .ايػنت المعػامالت بالاايػنة عمػج درجػة اػرارة 

 0.5M .الجػػاىز المسػػتخمص بمامػػكؿ   الفكسػػفكرك  الػػتائبالكالسػػيـك  قػػدر بعػػدىا يكمػػان  14ـ لمػػدة ° 2

NaHCO3   بزيػادة مسػتكيات ا  امػاض الدباليػة  الػتائبتركيػز الكالسػيـك   انخفاض يات نتائج التجربةأك
مػ  تفػكؽ كايػح لسػماد  ،القػيـ عنػد قػش الػرز كمخمفػات الػدكاجف أقػؿكبمغػت  ،لنكعي السػمادك في التربتيف 

جػػاىز فػػي ال  الفكسػػفكرمػػا بالنسػػبة لكميػػة أ .السػػكبر فكسػػفات المركػػز عمػػج سػػماد فكسػػفات خنػػائي ا مكنيػػـك
ختمػػؼ تػػ خير  مصػػدر كمسػػتكل اك لتركيػػز الكالسػػيـك فػػي مامػػكؿ التربػػة   التربػػة فقػػد سػػمكت سػػمككان معاكسػػان 

ا  امػػاض الدباليػػة ب ةمعاممػػالت أعطػػت إ ،سػػفاتيا  امػػاض الدباليػػة بػػاختالؼ نػػكع التربػػة كنػػكع السػػماد الفك 
 .القيـ كلمتربتيف أعمج ىكتارلتر/ 41بمستكل  الرزالمستخمصة مف قش 

، ا مكنيػػـك خنػػائي فكسػػفات ،الجػػاىز  الفكسػػفكر الػػتائب، الكالسػػيـك ،ا  امػػاض الدباليػػة الكمماااا المفتاحيااة 
 .تربة كمسية ،الرز قش

  المقدمة
يدخؿ ىتا العنصر في الكخير مف العمميػات  إت ،في اياة النبات كتطكره ميمان  مف العناصر الغتائية الكبرل التي تمعب دكران   الفكسفكريعد 

نزيميػة تات ا ىميػة كالمرافقػات ا    ATPفيك مككف أساسي في بنػا  بعػض المركبػات مخػؿ ا  امػاض  النككيػة كالفكسػفكلبيدات ك ،الايكية
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يستطي   ف النبات الإ  عمج تلؾ ف كبنا ان  (،(Sanches, 2007رالخاليا كالتنفس كتككيف البتكر كالخما انقساـاليكئي ك في عممية التركيب 
 ارتفػػاعفػػي التػػرب الكمسػية مػػف قمػػة جاىزيتػو بسػػبب   الفكسػفكريعػػاني  ف ينمػك بشػػكؿ طبيعػي بػػدكف كجػػكد كميػات كافيػػة مػػف ىػتا العنصػػر.أ

عػف ككنيػا مصػدر لمكالسػيـك الػتم يتفاعػؿ بػدكره مػ   فيػالن  ،الكالسػيـك كسػطح يمتػز ىػتا العنصػر كربكنػاتليته الترب ككجػكد   pHقيمة
-2.5بػيف  تتػراكحمػف نسػبة متدنيػة  الا إيستفيد النبات المزركع في مخؿ ىته التػرب  ية بايث الالتائبمعقدات قميمة  مككنان  التائب  الفكسفكر

ف تعػكض الػػنقص أف إيػافة ا سػمدة الفكسػػفاتية الكيميائيػة يمكػف إ. (Sarwar et al., 2014)الميػاؼ كسػماد   الفكسػفكر% مػف 15
في مخؿ ىته الترب كتعكض الفقد في ااصؿ النبات كتاسف نكعيتو كتعتمد كفا ة ىته ا سمدة عمج قػدرتيا فػي زيػادة  فكسفكرالااصؿ لم

كيسبب تػدىكر  ،ؿ مف استيالؾ المادة العيكية في التربةالمتكرر ليته ا سمدة يعج االستخداـفي المامكؿ كلكف  التائب  الفكسفكركمية 
 Saha et) أسػعار ىػته ا سػمدة ارتفػاععػف تمػكث البيئػة ك  فيػالن  ،في خكاص التربة المختمفة كنقص جاىزية العناصر الغتائية الصغرل

al., 2013) . 
مػػف  كالتػػي تتكػػكف عػػادةن  %(81 العيػػكية )تقريبػػان  ف ا ساسػػي لممػػادةالمكػػكا  عػػد الاػػكامض الدباليػػة )اػػامض الييكميػػؾ كاػػامض الفكلفيػػؾ(ت  

ركماتيػػة نيػػا خمػػيط مػػف المػػكاد ا    ايػػا  المجيريػػة. كتتميػػز الاػػكامض الدباليػػة بفػػات الايكانيػػة كالنباتيػػة بفعػػؿ ا ؿ لممخمبا خػػالؿ عمميػػة التػػد
ة المختمفػة مخػؿ تاسػيف خػكاص التربػة الفيزيائيػة زانيا الجزيئية عاليػة كاسػتخدمت بكخػرة فػي المجػاالت الزراعيػأك لمتامؿ ك  مقاكمةليفاتية كا 

تمتػػاز المػػكاد الدباليػػة بقػػدرتيا  Ouni et al., 2014))كفػػي العمػػـك البيئيػػة  .كزيػػادة خصػػكبة التربػػة كتاسػػيف ا دكار الفسػػيكلكجية لمنبػػات
ليػات آالجػاىز بالتربػة كخفػض تخبيتػو كزيػادة الكميػة الممتصػة مػف قبػؿ النبػات مػف خػالؿ   الفكسػفكرفػي زيػادة  العالية عمج التداخؿ إيجابيان 

 ،سػفكرك صيا العديد مف البااخيف تيمنت تاسيف خكاص التربة الفيزيائية كالكيمائية ممػا يػؤدم الػج زيػادة جاىزيػة الصػكر المعدنيػة لمفلخا 
أك  ،طيػػافالكالسػػيـك أك ا  كربكنػػاتعمػػج اسػػطح  أك رسػػيب مػػ  الكالسػػيـكالفكسػػفات عمػػج الت يكنػػات ككػػتلؾ منافسػػة ا  امػػاض الدباليػػة 

ف دكر ا  امػػاض  أك   (Cirmin and Yilmaz, 2005)ف تسػػمؾ ا  امػػاض  الدباليػػة سػػمكؾ مػػكاد مخمبيػػة  تمسػػؾ الفكسػػفات أيمكػػف 
 .(Sarwar  et al., 2014) العيكم فكسفكرسترات الفكسفات الج أالدبالية يككف مف خالؿ تاكيؿ 

عمػج الػكزف الجزيئػي لػدقائؽ  كةن ف ت خير الاكامض الدبالية في خكاص التربة كنمك النبات يعتمد عمج مصدر كتركيػز ىػته الاػكامض عػالإ
طالقيػا كىػته بػدكرىا تػتاكـ بالكميػة إىػته الخػكاص تػتاكـ بالقػدرة عمػج مسػؾ العناصػر الغتائيػة كافظيػا مػف الفقػد خػـ   ىػته الاػكامض .
ف اخػػتالؼ اػػامض أ  Mindari et al., (2019)ىػػا المباشػػر عمػػج النبػػات فقػػد أشػػار ر اصػػر فػػي التربػػة ككػػتلؾ ت خيالجػػاىزة ليػػته العن

الييكميػػؾ المسػػتخمص مػػف مصػػادر عيػػكية مختمفػػة فػػي نمػػك النبػػات لػػـ يعتمػػد عمػػج كميػػة الاػػامض المستخمصػػة كلكػػف يعتمػػد عمػػج قػػدرة 
دالتػكف  3511مػف  قؿف جزيئات دقائؽ الاكامض الدبالية ا أ Nardi et al., (2000)فاد أك  ،بالمغتيات كاالاتفاظالاامض عمج مسؾ 

الخميػة  تػدخؿ الخاليػا النباتيػة كتتفاعػؿ مػ  جػدار دالتػكف ال 3511تصؿ بسيكلة الج الغشا  البالزمي لمخميػة بينمػا الجزيئػات ا كبػر مػف 
فػي كميػة كخػكاص اػامض الييكميػؾ كماتػكاه  اخػتالؼ عمػج Asing et al., (2009) كاصػؿ فال يككف ليا دكر كبيػر فػي نمػك النبػات.

نػيف جعتمدت عمج ماتكل المخمفات مػف المف كمية اامض الييكميؾ المنتج اإ لمصدر العيكم المستخدـ مفيدان ا باختالؼمف العناصر 
 جزيئات اامض الييكميؾ. بسط كيتجم  مرة أخرل عبر عمميات كيمكايكية مككنان أ التم يتامؿ الج مركبات

 (polyphosphate)عػػد صػػخر الفكسػػفات المصػػدر الرئيسػػي لصػػناعة ا سػػمدة الفكسػػفاتية المختمفػػة ماعػػدا ا سػػمدة متعػػددة الفكسػػفات ي  
سمدة مختمفة في خكاصيا كماتكاىا أنتاج عامؿ صخر الفكسفات بالارارة أك الاكامض القكية  إلايث ي   ،رالفكسفك نتج مف عنصر فيي ت  
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ف ىػتا االخػتالؼ بػيف ا سػمدة يعػكد بالنتيجػة عمػج تفاعميػا فػي التربػة إخرل كالكالسيـك كالمغنسيـك كالكبريت .كالعناصر ا   الفكسفكرمف 
ة التائبػسػمدة الفكسػفاتية ف كفػا ة ا ألػج إ Chien et al., (2011)كالتػ خير  فػي نمػك النبػات فقػد أشػار   الفكسػفكركقػدرتيا عمػج اطػالؽ 

مػ  مككنػات التربػة ككػتلؾ خػكاص التربػة كالنسػجة   الفكسػفكرفي تائبية المركبػات المتككنػة مػف تفاعػؿ  االختالؼتعتمد عمج عامميف ىما 
رطكبػة  الفكسػفيت مػف ا سػمدة المختمفػة:  أيػكفالعكامػؿ التاليػة المػؤخرة فػي انتشػار   Hosel et al., (2014)كاػدد كالتركيػب المعػدني.

سػػفكر فػػي تركيبػػة ك المكجػػب المرافػػؽ لمف  يػػكفكا التربػػة  pHك باالنتشػػارج الاركػػة الفكسػػفات عمػػ  أيػػكفالتربػػة التػػي تسػػيطر عمػػج  قػػدرة 
نسػػجة  خيػػران كأ، سػػرع مػػف فكسػػفات الكالسػػيـكأكىػػتا بػػدكره  ،مػػف فكسػػفات البكتاسػػيـك سػػرع انتشػػاران أفكسػػفات ا مكنيػػـك يكػػكف  فمػػخالن  ،السػػماد
تسػػبب تكػػكيف ركاسػػب لمفكسػػفات فػػي  المتعادلػػة لممامػػكؿ المشػػب  لسػػماد فكسػػفات خنػػائي ا مكنيػػـك ال pHف أ( 1987)، فػػاد عػػكادأ التربػػة.
عمػػج زيػػادة فػػي ااصػػؿ النبػػات نتيجػػة   Zafar et al., (2011)كاصػػؿ كبػػر مػػف جاىزيػػة سػػماد السكبرفكسػػفات.أف جاىزيتػػو أالتربػػة ك 
ف اركػػة ألػػج إ Thomas and Rengel, (2002)كتكصػػؿ مركػػز.فكسػػفات خنػػائي ا مكنيػػـك مقارنػػة بسػػماد السكبرفكسػػفات ال اسػػتخداـ
  هلسماد السكبرفكسفات المركز مما أدل الج تػ خير  مف مكاف كيعو في الجكرة كاف اكبر لسماد فكسفات ختائي ا مكنيـك مما ىك  الفكسفكر
عمػج تفػكؽ لسػماد فكسػفات خنػائي ا مكنيػـك عمػج سػماد  Alkhader and Rayyan, (2015) كاصػؿ في نمك النبػات كااصػمو. إيجابيان 

 السكبرفكسفات في نمك النبات.
المياؼ مف مصدريف   الفكسفكرىته الدراسة الج بياف ت خير  المصدر العيكم لماكامض الدبالية في جاىزية  تيدؼـ تقدا  عمج ما بنا ان 

 لمنبات.  الفكسفكرؿ لعكامؿ الدراسة في زيادة جاىزية فيؿ معاممة تداخأمختمفيف في ترب كمسية مختمفة الخصائص كتاديد 
 مواد البحث وطرائقه 

عاـ   ،العراؽ ،جامعة البصرة ،كمية الزراعة المكارد المائية،جريت  مجمكعة مف تجارب الايف في مختبرات قسـ عمـك التربة ك أ   
في تربتيف مختمفتي   الفكسفكرالمستخمصة مف المصادر العيكية المختمفة في جاىزية  تلؾ لدراسة ت خير  الاكامض الدباليةك  2119

 .التائبالخصائص كعالقة تلؾ بتركيز الكالسيـك 
 جمع المخمفاا العضوية وتجهيزها 

مػػػف الاقػػػكؿ معػػػت ج  ، كمخمفػػػات الػػػدكاجف(  بقػػارا )قػػػش الػػػرز كقػػػكالح الػػػترة كمخمفػػػات  تػػـ اسػػػتعماؿ أربعػػػة مػػػف المخمفػػػات العيػػػكية كىػػي
كيػات بالسػتيكية مخقبػة مػف ا سػفؿ لغػرض السػماح بخػركج امرت بعد تلػؾ بكيػعيا فػي اعمت خـ خ  ظفت المخمفات كن  الزراعية القريبة. ن  

ككيػػ  نصػػؼ المػػكاد العيػػكية خػػـ إيػػافة طبقػػة مػػف التربػػة  ،المػػا  الفػػائض كلمنػػ  اػػدكث ظػػركؼ الىكائيػػة تػػؤخر عمػػج عمميػػة التخمػػر
كيػات سػماد اليكريػا ايػيؼ لمار مػف المخمفػات. أ  خػبعػد تلػؾ تػـ إيػافة النصػؼ اآ ،رية التي تقػـك بعمميػة التامػؿالمجي لألايا كمصدر 
تـ تغطية  % مف كزنيا م  الماافظة عمج الرطكبة طيمة فترة التخمر.61كيات بما يعادؿ ا% مف كزف المخمفات خـ ترطيب الا3بتركيز 
رجػت المخمفػات بعػد تلػؾ أخ   ،أسػبكعيفشػير مػ  تقميػب المخمفػات كػؿ أمس لمػدة خالخػة ككيعت فػي مكػاف بعيػد عػف اشػعة الشػ الااكيات

 .ففت ىكائيان كج  
 
 

 اأَلحماض  الدبالية  استخالص
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 M  1.1تخداـِاسػ)اػامض الييكميػؾ كاػامض الفكلفيػؾ( معػان مػف المخمفػات العيػكية المخمػرة كتلػؾ ب ا  امػاض  الدباليػة اسػتخالصتـ 
ػػ NaOH الصػػكديـك مػػف مامػػكؿ ىيدككسػػيد يػػافتو الػػج المخمفػػات بنسػػبة إايػػث تمػػت  Page et al., (1982) ؼ فػػيكاسػػب  مػػا كص 

1111:NaOH)  )ؿدا خـ ع   مخمفات pH زؿ المامػكؿ عػف المػكاد الصػمبة ساعة في المختبر. بعػد تلػؾ ع ػ 24 رؾ لمدةت   ك 11الج المامكإل
مػ  الراشػح فػي المػرامتيف كالػتم يتيػمف ج   .NaOHمػف  M 1.1المػكاد الصػمبة مػرة أخػرل بمامػكؿ استخمصػتبكاسطة قطعة قمػاش خػـ 

درت كااػػتفظ بػو فػي أكعيػػة بالسػتيكية. ق ػػ ،المخفػؼ  HClبكاسػػطة اػامض 6 لػجإ pHدلت ااميػي الييكميػؾ كالفكلفيػػؾ مػ  بعػض خػػـ ع ػ
كقيػػػاس  pH meterتفاعػػػؿ ا  امػػػاض الدباليػػػة بجيػػػازت تػػػـ قيػػػاس درجػػػة  .(إ1)جػػػدكؿ الدرجػػػت فػػػي أ  خصػػػائص ا  امػػػاض  الدباليػػػة ك 

تاميؿ عناصر الكربكف كالييدركجيف كالنتركجيف بجيػاز تاميػؿ العناصػر  إجرا كتـ  Conductivity meterالتكصيؿ الكيربائي بجياز 
شعة  تات الامرا  تاميؿ ا  إجرا . كتلؾ تـ Page et al., (1982)  كاسب الطرؽ المكصكفة مف قبؿ  EuroEA 3000 الدقيؽ نكع

 400  درجة مئكية كايافة 51مف المكاد الدبالية بعد تجفيفيا عمج درجة ارارة  mg1خت  لمتعرؼ عمج المجامي  الفعالة السائدة كتلؾ ب

mgبركميػد البكتاسػيـك مػفKBr    ككيػعا فػي  جيػاز كطانػا معػان FTIR 8400S  Shimad34   7500ليػغط تيػرا كع kg/cm2   
مػؿ مػف ىػته  100تـ اسػاب كميػة ا  امػاض الدباليػة المستخمصػة عػف طريػؽ تجفيػؼ  .Page et al., (1982)  كصؼ في اكاسب م

 ا  اماض  كمف خـ اساب الكزف الجاؼ ليا.
كمػف خػـ اسػاب  nm 665  كطػكؿ مػكجي  nm 465امػاض الدباليػة عمػج طػكؿ مػكجي( لألE4/E6)  االمتصاصػيةتـ اسػاب    اييان 

. Page  et al., (1982)كاسػب الطريقػة المػتككرة فػي   Spectrophotometerجيػاز  باسػتخداـالنسػبة بػيف ىػاتيف القيميتػيف كتلػؾ 
اتػج الكصػكؿ    H2SO4+HClO4الكمػي تػـ ىيػـ الاػكامض الدباليػة بكجػكد الخمػيط الااميػي  الفكسػفكركلغػرض التعػرؼ عمػج كميػة 

فػي  Murphy and Riley, (1962)الكمي في مامكؿ الييـ بطريقػة المػكف ا زرؽ المقتراػة مػف قبػؿ   سفكرالفك لمامكؿ رائؽ خـ تقدير 
تػػػـ تقػػػدير كميػػػة الكالسػػػيـك كالمغنيسػػػيـك فػػػي مامػػػكؿ ىيػػػـ ا  امػػػاض    .nm711عمػػػج طػػػكؿ مػػػكجي  Spectrophotometerجيػػػاز 

درت كميػػة الصػػكديـك كالبكتاسػػيـك فػػي مامػػكؿ الييػػـ ككػػتلؾ ق ػػ . Atomic absorbtionالػػترم  االمتصػػاصجيػػاز  باسػػتخداـالدباليػػة  
 . Page  et al., (1982)ؼ في كاسب ما كص   Flame Photometerبجياز 

 . انخصائص األونَة نألَحًاض انذبانَة1انجذول 

 :تحضير وتهيئة التربة

 يخهفات دواجٍ  بااساأليخهفات  قوانح انزسة قش انشص انوحذة انصفة

 ;825 8257 276; 275: % كًَة انحوايط انذبانَة

EC ديسيمنز م
-6

 52=< 52:: 72=5 69285 

C % 952;5 96255 9;2=5 9:2<8 

H % 725; 7296 82=8 829: 

N % 628: 6255 825< 82<6 

 C/N - 8525; 96267 6:279 67287نسبة

E4/E6 - >27; <286 62=7 62=8 

Ca827 >=52 <;52 9>52 % الكلي= 

Mg628 7=62 ::52 7;52 % لكلي> 

Naٌ2> 7>2; 65255 5=2= % نكه<; 

Pٌ5257 =<5255 ;5256 >5257 % نكه 

Kٌ7>52 8=52 6257 :=52 % نكه 
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ختت مف ا  ة البصرة ات ظىما تربة رممية مزيجة مف مزارع قيا  الزبير كتربة طينية مف  مزارع قيا  القرنة/ماافاتربتيف ااد استخداـتـ 
ممػـ كتػـ تقػدير الخػكاص ا ساسػية  2كطانيمػا كنخمػت مػف منخػؿ سػعة فتااتػو  ىكائيػان  يمػاتجفيفخػـ سـ بشكؿ عينػة مركبػة 1-13العمؽ  
كاسػب الطريقػة المكصػكفة فػي   pH Meterالتربة بجياز   pHكتـ قياس 111ت تـ عمؿ عالؽ تربة كما  بنسبة إ ( 2جدكؿ اللمتربتيف )

Page et al., (1982)بجيػاز  111الكيربػائي فػي راشػح  . كقيػاس التكصػيؿConductivity meter  الطريقػة المكصػكفة فػي كاسػب 
Page et al., (1982). 

مػف اػامض  N1بكجكد دليػؿ الفينكنفخػاليف بعػد إيػافة 1N NaOHعف طريؽ التسايح م  ىيدرككسيد الصكديـك كربكناتدرت معادف الق  
 المكجبػة فقػد تػـ اسػتخداـ طريقػة يكنػاتلألالسػعة التبادليػة  بالنسػبة لتقػديرأمػا . Jackson, (1958)كاسب ماجا  في  HCl الييدرككمكيؾ

Papanicolaou المكصكفة في Page et al., (1982) بعت التربػة بمامػكؿ ايػث ش ػCaCl2 1N بعػدىا تػـ اسػتخداـ مامػكؿ N1  مػف
اسػػب طريقػػة   كمامػػكؿ اسػػتخالص. كتػػـ تقػػدير المػػادة العيػػكية عػػف طريػػؽ تقػػدير الكربػػكف العيػػكم الكمػػي NaNO3نتػػرات الصػػكديـك 
Walky-Black  المكصكفة فيPage et al., (1982). فقػد اسػتخمص بمامػكؿ الجاىز  الفكسفكرما أM NaHCO3 1.5 اسػب طريقػة 

Olsen  فػػي دمػػا كر خػػـ قػػدر بطريقػػة المػػكف ا زرؽ اسػػب Murphy and Riley, (1962) كعمػػج طػػكؿ مػػكجيnm 711  باسػػتخداـ
 لمطػرؽ القياسػية المكصػكفة عجينة التربة المشبعة كفقان  المكجبة كالسالبة في مستخمص يكناتا درت كق   .Spectrophotometerجياز
 .Black, (1965)درت نسجة التربة بطريقة الماصة الكاردة في . ق  Page et al., (1982)ك Richards, (1954) في

 . انتحهَالت األونَة نهتشب انًذسوسة2انجذول 

  الفكسفكرتية لبياف ت خير  الاكامض الدبالية في جاىزية عنصر العكامؿ اآ باستخداـتـ تنفيت تجربة ايف  والمعامالا تنفيذ التجربة 
 في تربتي الدراسة:

 (.أبقاركمخمفات دكاجف كمخمفات  ) قش الرز كقكالح الترة تية:تيمف المعامالت اآيمصدر ا  اماض الدبالية ك  العامؿ ا كؿ:
     1-ىكتارلتر/ 61ك 41ك 21ك 1تية تيمف المعامالت اآيمستكل ا  اماض  الدبالية ك  الخاني:العامؿ 

 تشبة سيهَة تشبة طََُة انوحذة انصفة

pH - 8.0 7.8 

E.C dS.m
-1 

3.0 4.0 

g kg كشبوَاتيعادٌ ان
-1

 200.00 53.00 

CEC Cmol 
+
kg

-1 
37.62 12.50 

g kg انًادة انعضوٍة
-1

 21.4 8.60 

Ca
+2  

 

 

mmole.l
-1 

 

 

 

 

 

8.00 8.13 

Mg
+2 

8.05 2.35 

Na
+ 

6.30 7.22 

K
+ 

1.88 2.08 

HCO3
- 

12.51 3.79 

SO4
-2

 10.21 6.81 

Cl
-

 3.07 18.46 

CO3
-2

 0 0 

mg kg انجاهض  انفوسفوس
-1

 9.22 5.51 

 يفصوالت انتشبة

  انشيم

% 

13.4 82.6 

 12.4 82.9 انطٍَ

 5.0 3.70 انغشٍٍ

 سيهَة يضٍجة طََُة  انُسجة
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كسماد فكسفات خنائي  P%21 (CSP) سماد سكبر فكسفات المركز تية:العامؿ الخالث: مصدر السماد الفكسفاتي كتتيمف المعامالت اآ
  DAP)) 21% Pا مكنيـك

 ىكتار /P2O5 ك  151ك 111ك 51ك 1 كسفاتي كتتيمف المعامالت االتية:العامؿ الراب : مستكل السماد الف
 .:تربة طينية ك تربة رممية مزيجة نكع التربة كتتيمف المعامالت االتية العامؿ الخامس:

الفكسفاتي بالنكع كممت بالسماد ممـ ككيعت في أكعية بالستيكية كع   2كمنخكلة مف منخؿ سعة فتااتو  غراـ تربة جافة ىكائيان  111خت أ  
تابتو بما  مقطر بما يعادؿ السعة الاقمية إ خـ أييفت ليا الاكامض الدبالية بالنكع كالمستكل المطمكب بعد كالمستكل المطمكب خمطان 

 ـ لمدة2± ق25ينت النماتج في الااينة عمج درجة ارارة %(. ا  31 % كلمتربة الطينية21)السعة الاقمية لمتربة الرممية  لكؿ تربة
ممـ لتقدير  2خمت مف منخؿ سعة فتااتو انت كن  كط   ففت ىكائيان خرجت مف الااينة خـ ج  م  الماافظة عمج الرطكبة خـ أ   يكمان  14

 pHدلت تت كمية مف المستخمص ع  بعمؿ مستخمص عجينة تربة مشبعة كاخ   التائبالكالسيـك  درالجاىز. ق    الفكسفكرك  التائبالكالسيـك 

ممغـ مف دليؿ الميرككسايد اتج تطكر المكف الج ا امر كبعد تلؾ ساح  51خـ أييفت   4N NaOHلو بإيافة قطرات مف مامكؿ  
تية كاسب الطريقة مف المعادلة اآ التائبسب تركيز الكالسيـك رجكاني كا  لج ا إاتج تاكؿ المكف   0.01N Na-EDTAالمامكؿ م 
 :Richards, (1954) الكاردة في

 ++Meq/L) Ca( =  اجـEDTA X  يةعيارX EDTA 1000 
 اجـ مستخمص التربة                   

الكاردة في   Olsen كاسب طريقة M NaHCO3 0.5بكاسطة مامكؿ  باالستخالصدر الجاىز في معامالت التجربة فقد ق    الفكسفكرما أ
Page et al., (1982)   عمج طكؿ مكجي   الفكسفكردر ا مكنيـك كاامض االسككربيؾ كق   كر المكف ا زرؽ باستخداـ مكلبيداتخـ ط

700 nm جياز  باستخداـSpectrophotometer كرد في  اكاسب مMurphy and Riley, (1962). 
 حصائي التحميل اإل 

مسػػػتكل السػػػماد  Xالدباليػػػة مسػػػتكل ا  امػػػاض   X)نػػػكع المخمفػػػات العيػػػكية  فػػػتت التجربػػػة  ب سػػػمكب التجػػػارب العامميػػػة  بخالخػػػة عكامػػػؿن  
ممػػت البيانػات باسػتخداـ تاميػػؿ ا   الفكسػفاتي( لكػؿ مػف نػػكع السػماد كنػكع التربػة عمػػج اػدة  بتصػميـ القطػ  كاممػػة التعشػية بخالخػة مكػررات.

نسػبة مػا بالأ 1.15عند مستكل ااتمػاؿ  RLSDكرنت المتكسطات باستخداـ  اختبار ق   . SPSS 11.0 بكاسطة برنامج (ANOVA)التبايف 
 (.1981، )الرأكم كخمؼ اهلل 1.15عند مستكل ااتماؿ  (t)لمقارنة  نكعي السماد الفكسفاتي فقد استخدـ اختبار 

 النتائج والمناقشة 
 لتر /)مميمكافىء في محمول التربة الذائبكمية الكالسيوم 

فػي التربػة   الػتائبفي تركيز الكالسػيـك  معنكيان  خرتأف مستكيات ا  اماض  الدبالية المستخمصة قد أ 6ك 5ك  4ك 3كؿ االاظ مف الجدي  
عزل تلػؾ الػج قػدرة كي   ،الكالسيـك م  زيادة مستكيات ا  اماض الدبالية  في كال التربتيف كلمسماديف المستخدميف  أيكفتركيز  انخفضت إ

 et al., (1999) Ouatmaneكتتشابو ىته النتائج م  ،الكالسيـك كتقميؿ تركيزىا في مامكؿ التربة أيكناتا  اماض الدبالية عمج خمب 
ف تركيػػز الكالسػػيـك فػػي مامػػكؿ أمميغػػراـ  كالاظػػكا  25ا  امػػاض الدباليػػة المستخمصػػة مػػف المخمفػػات الايكانيػػة بتركيػػز   كااسػػتخدم فالػػتي

 178مػػؿ اػػامض ىيكميػػؾ  ك 111مميمكػػافج  لكػػؿ  175كزاد تركيػػز الكالسػػيـك المػػرتبط مػػ   اػػامض الييكميػػؾ الػػج انخفػػضالتربػػة قػػد 
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عمج زيادة في كمية الكالسيـك المتبػادؿ فػي التربػة  Mindari et al., (2014)كتلؾ اصؿ  مؿ اامض الفكلفيؾ. 111مميمكافج  لكؿ 
 الخنائية مخؿ يكناتف ا  اماض الدبالية ليا القدرة عمج ربط ا إبزيادة جرعة اامض الييكميؾ المستخمصة مف خالخة مصادر عيكية.  

 (et al., 1999  المرتفػػ   pHالكالسػػيـك كالمغنسػػيـك عػػف طريػػؽ المجػػامي  الفعالػػة كتقميػػؿ تركيزىػػا فػػي مامػػكؿ التربػػة كخاصػػة عنػػد
Ouatmane). ؿكعماػAli and Mindari, (2016)  الييػدركجيف فػي  أيكنػاتلػج دكر إتيكنػات  ابػيف الاػكامض الدباليػة كالك االرتبػاط

صػػاص مباشػػر ادمنػػو إىػػتا االرتبػػاط الػػج  Sharma and Kappler, (2011)ؿ بينمػػا عماػػ  ،تيكنػػاتاالكبػػداؿ إالاػػكامض الدباليػػة  فػػي 
 بكاسطة ا  اماض الدبالية.
مصدر ا  اماض  الدبالية م  تفكؽ لقكالح الػترة  باختالؼ  التائبتركيز الكالسيـك  اختالؼ 6ك  5ك 4ك 3ؿ اك كتلؾ تكيح نتائج الجد

كاع عمػػج بػػاقي أنػػ القػػيـ فػػي كػػال التػػربتيف كعنػػد المعاممػػة بنػػكعي السػػماد الفكسػػفاتي كتفكقػػت معنكيػػان   أعمػػجالتػػي أعطػػت   بقػػارا كمخمفػػات 
الكاربككسػػيمية منيػػا كنسػػبتيا الػػج المجػػامي  الفينكليػػة  عػػداد المجػػامي  الفعالػػة كخصكصػػان أف ىػػته االختالفػػات ربمػػا ترجػػ  الػػج إ .المخمفػػات

ف زيػادة إلػج أ( 1997) ،لممامكؿ .ايث تكصمت نتائج التميمػي pHلسيـك كمدل تامميا كتعادليا عند قيـ الكا أيكناتكقدرتيا عمج مسؾ 
عػف تلػؾ  فيػالن  .قدرتو عمج مسؾ الكتيكنات الصػغرل المجامي  الكاربككسيمية عمج اساب المجامي  الفينكلية لاامض الفكلفيؾ  زاد مف

ف ترجػػ  بعػػػض أالػػدكر ا كبػػر فػػي تكػػػكيف معقػػدات تائبػػة بالمػػا   بايػػػث يمكػػف ف سػػيادة اػػامض الفكلفيػػػؾ فػػي الخمػػيط الااميػػي لػػػو إفػػ
ف ينطبػؽ عمػج قػكالح الػترة  تات الماتػكل العػالي مػف ا  امػاض  الدباليػة التػي أتيكنات الػج مامػكؿ التربػة فتػزداد نسػبتيا كىػتا يمكػف االك

 كاالاتفػاظتيكنػات اف يتاكـ  بعمميػة خمػب الكأخر يمكف آ شي (.1جدكؿ الالعالية ) E4/E6الج قيـ  تسكد فييا اكامض الفكلفيؾ استنادان 
:اامض إ ـالكالسػػيك  بيػػا كبالتػػالي الػػتاكـ بالكميػػة المتبقيػػة مػػف الكالسػػيـك  فػػي المامػػكؿ كىػػي نسػػبة تركيػػز لػػج الاػػكامض الدباليػػة )كالسػػيـك

تيكف بينمػا امف الاػامض الػدبالي كالكػ  +H( تقؿ عممية الخمب بسبب التنافس بيف 1.511( مخؿ ))نسبة مكالرية دبالي( فعند النسبة العالية
تيكف مػ  الاػامض الػدبالي  بسػػبب زيػادة تراكيػز المجػامي  الفعالػة  المسػػؤكلة ا( فتػزداد عمميػػة ربػط الكػ1111) مخػؿ المنخفيػةعنػد النسػبة 

في ماتكل  اختالؼالاظ كفي الدراسة الاالية ي   (Gamble and Langford, 1988). عف ربط الكاتيكف لااميي الييكميؾ كالفكلفيؾ
لقػػد  .(1جػػدكؿ الخػػر )اػػدىا لآأا  امػػاض  الدباليػػة المستخمصػػة مػػف مصػػادرىا مػػف الكالسػػيـك ككميػػة ا  امػػاض  الدباليػػة كبالتػػالي نسػػبة 

عمػج   بقػارا الييكميػؾ المسػتخمص مػف مخمفػات مػف تفػكؽ اػامض  Mindari et al., (2019)شػار لػو أ تشػابيت ىػته النتػائج مػ  مػا
ف ىػػتا التفػػكؽ يرجػػ  الػػج كميػػة الكالسػػيـك العاليػػة الممسػػككة  ألػػج إ طالقيػػا لمنبػػات مشػػيران ا  الكالسػػيـك ك  أيكنػػاتالفاػػـ كالككمبكسػػت فػػي مسػػؾ 

 مفات العيكية.بكاسطة الشانة السالبة لمسالسؿ الدبالية كليس لكمية اامض الييكميؾ المستخمصة مف كؿ نكع مف المخ
ت تفػكؽ المسػتكل إلج زيػادة تركيػز الكالسػيـك فػي المامػكؿ  بزيػادة مسػتكل سػماد السػكبر فكسػفات المركػز  إ( 5ك 3)تشير نتائج الجدكليف 

لج ماتػكل سػماد السكبرفكسػفات المركػز مػف الكالسػيـك كالػتم إكقػد يرجػ  السػبب ،عمػج المسػتكيات ا خػرل معنكيان  ىكتار/ P2O5 ك  151
ف يػتيب بعػض مككنػات أعػف التػ خير  الااميػي ليػتا السػماد  يمكػف  فيػالن  (Prasad and Power, 1997) %14-12لػج إيصػؿ 

فػي   -HCO3ك  O4-2ات الكالسػيـك  ك أيػكف( عمػج زيػادة فػي تركيػز 2116خػركف )آامػد ك أالكالسػيـك  فقػد اصػؿ  أيكنػات التربػة مطمقػان 
عػػدـ  6ك 4مػػا بالنسػػبة لسػماد فكسػػفات خنػػائي ا مكنيػػـك فػيالاظ مػػف نتػػائج الجػػدكليف أي. مامػكؿ التربػػة مػػف جػػرا  إيػافة السػػماد الفكسػػفات

كجػػكد تػػػ خير كايػػػح لمسػػػتكيات السػػماد كقػػػد تتبػػػتبت القػػػيـ بػػيف الزيػػػادة كالنقصػػػاف عنػػػد كػػال التػػػربتيف كربمػػػا يرجػػػ  سػػبب تلػػػؾ الػػػج التػػػ خير  
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ىتا السماد عمج عنصر الكالسيـك  ااتكا لميافة لممامكؿ فيال عف عدـ المتعادؿ ليتا السماد في التربة مما يقمؿ مف كمية الكالسيـك ا
 تييفو ا  اماض الدبالية. كيبقج المصدر الرئيسي لمكالسيـك ماتكل التربة ا صمي كما Prasad and Power,1997))في تركيبو 

بزيػادة مسػتكيات ا  امػاض  الدباليػة عنػد كافػة أنػكاع المخمفػات مػ   الػتائبتركيز الكالسػيـك   انخفاض 6ك 5ك 4ك 3كؿ االاظ مف الجدي  
ف المعػػامالت المتيػػمنة إيػػافة سػػماد السكبرفكسػػفات المركػػز إالاػػظ كقػػكالح الػػترة ككػػتلؾ الاػػاؿ ي    بقػػارا تفػػكؽ لمقػػيـ الخاصػػة بمخمفػػات 

مصػػادر ا  امػػاض الدباليػػة مػػ  تفػػكؽ كايػػح لمقػػيـ  عنػػدىا تركيػػز الكالسػػيـك بزيػػادة مسػػتكيات السػػماد عنػػد كافػػة ازداد (5ك 3)الجػػدكالف 
كقػكالح الػترة كلمتػربتيف الطينيػة كالرمميػة كىػتا بطبيعػة الاػاؿ يػدؿ بشػكؿ كايػح عمػج كفػا ة ا  امػاض  الدباليػة   بقػارا الخاصة بمخمفات 

كمسػػتكيات   الفكسػػفكرالكالسػػيـك عنػػد مػدل كاسػػ  مػػف مسػتكيات   يكفبػ كاالاتفػػاظالمستخمصػة مػػف قػػش الػرز كمخمفػػات الػػدكاجف فػي مسػػؾ 
 ىتا التػداخؿ تػ خيران  ( فمـ يعطِ 6ك 4 الجدكالف(ما بالنسبة لممعامالت المتيمنة إيافة سماد فكسفات خنائي ا مكنيـك أا  اماض الدبالية .

 .ان كايا ان كلـ يكف لنكع السماد ت خير  معنكيان 
ماد الفكسفاتي عند التربتيف يتيح تفكؽ سػماد السكبرفكسػفات المركػز عمػج سػماد فكسػفات خنػائي ا مكنيػـك بالنسبة لممقارنة بيف نكعي الس

% فػػي التربػة الرمميػػة كىػتا يؤكػػد دكر سػػماد 11فػي التربػػة الطينيػة ك %15ت بمغػػت نسػبة الزيػػادة إ ،فػػي التػربتيف (t)اسػػب اختبػار  معنكيػان 
خػر مػف الكالسػيـك مػف المركبػات آجػز   اسػتخالصلسػيـك مػف ماتػكاه ا صػمي كفعاليتػو فػي السكبرفكسفات المركز فػي تجييػز التربػة بالكا

 .مالح المكجكدة في التربةكا 
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. تأثَش  يستوى األَحًاض  انذبانَة ويصذسها فٌ تشكَض انكانسَوو )يهًَكافيء نتش3انجذول
-1

( فٌ يحهول انتشبة انطََُة انًعايهة بًستوٍات 

 يختهفة يٍ سًاد انسوبشفوسفات انًشكض

 
 
 

 

َوع 

  Xانًخهفات

يستوى 

األَحًاض  

 انذبانَة

 (هكتاس/ P2O5كغ) يستوى انسًادانفوسفاتٌ

يستوى األَحًاض  

 هكتاس(نتش/انذبانَة )
 َوع انًخهفات

150 100 50 0 

20.93 24.93 20.96 19.50 18.36 0 

 قش

 انشص

16.70 20.80 18.13 14.10 13.80 20 

12.70 13.83 13.06 12.96 10.96 40 

10.75 13.36 12.90 12.83 3.90 60 

20.93 24.93 20.96 19.50 18.36 0 

 قوانح

 رسة

18.55 19.46 18.80 18.86 17.06 20 

18.78 20.63 20.73 18.30 15.46 40 

16.73 19.23 17.96 15.83 13.90 60 

20.93 24.93 20.96 19.50 18.36 0 

 يخهفات

 دواجٍ

17.18 18.90 16.46 16.93 16.43 20 

15.75 16.76 15.23 15.16 15.83 40 

12.17 13.80 12.20 11.70 11.00 60 

20.93 24.93 20.96 19.50 18.36 0 

 يخهفات

 أبااس

19.86 24.16 20.36 19.03 15.91 20 

18.40 22.36 17.76 18.70 14.80 40 

15.45 22.40 13.86 11.43 14.13 60 

  َوع انًخهفات

 قش انشص 11.75 14.84 16.26 18.23 15.27
 

 

يستوى انسًاد   X َوع انًخهفات

 انفوسفاتٌ

 قوانح انزسة 16.20 18.21 19.62 21.05 18.77

16.50 18.59 16.20 15.82 15.40 
يخهفات 

 دواجٍ

 أبااسيخهفات  15.80 17.16 18.24 23.46 18.66

يستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوى 

األَحًتتتتتتتتتتتتتتتتاض  

 انذبانَة

 

20.93 24.93 20.95 19.50 18.36 0  

 يستوى األَحًاض

X 

 يستوى انسًاد انفوسفاتٌ

18.07 20.83 18.44 17.23 15.80 20 

16.43 18.40 16.70 16.28 14.26 40 

13.77 17.19 14.23 12.95 10.73 60 

 يستوى انسًاد انفوسفاتٌ 14.80 16.61 17.58 20.33 

 0.05فشق يعُوً عُذ يستوى احتًال  أقم

َوع 

 انًخهفات

X يستوى

 األَحًاض

انذبانَة 

Xيستوى 

انسًاد 

 انفوسفاتٌ

 يستوٍات

انحًاض 

 انذبانَة
X يستوٍات

 انسًاد

 انفوسفاتٌ

 

َوع 

 انًخهفات

Xيستوى 

 انسًاد

 انفوسفاتٌ

َوع 

 Xانًخهفات

يستوى 

 األَحًاض

 انذبانَة

يستوٍات 

 انسًاد

 انفوسفاتٌ

َوع 

 انًخهفات

 يستوٍات األَحًاض

 انذبانَة

ns ns ns ns 1.20 1.20 1.20 
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. تأثَش  يستوى األَحًاض  انذبانَة ويصذسها فٌ تشكَض انكانسَوو )يهًَكافيء نتش4انجذول 
-1

( فٌ يحهول انتشبة انطََُة انًعايهة بًستوٍات 

 فوسفات ثُائٌ األيوََوويختهفة يٍ سًاد 

 

  Xانًخهفاتَوع 

يستوى األَحًاض  

 انذبانَة

 (هكتاس/ P2O5كغ) يستوى انسًادانفوسفاتٌ
يستوى األَحًاض  

 (اسهكت نتش/) انذبانَة
 َوع انًخهفات

150 100 50 0 

17.44 16.46 13.83 19.83 19.67 0 

 قش

 انشص

13.78 13.53 11.00 15.36 15.23 20 

13.45 13.30 11.66 13.96 14.90 40 

10.57 13.43 11.65 7.96 9.23 60 

17.44 16.46 13.83 19.83 19.67 0 

 قوانح

 رسة

17.53 15.10 15.86 17.90 21.26 20 

14.17 13.66 14.06 16.63 12.33 40 

13.25 12.83 13.50 15.50 11.20 60 

17.44 16.46 13.83 19.83 19.67 0 
 

 يخهفات

 دواجٍ

14.05 14.63 11.90 15.46 14.23 20 

12.74 13.63 10.30 13.20 13.83 40 

9.72 6.53 9.23 13.33 9.80 60 

17.44 16.46 13.83 19.83 19.67 0 

 يخهفات

 أبااس

22.75 21.60 23.40 21.56 24.46 20 

18.73 15.80 17.26 21.50 20.36 40 

25.39 27.10 21.30 27.33 25.83 60 

  َوع انًخهفات

13.81 
14.1

8 
 قش انشص 14.76 14.27 12.03

 

 X َوع انًخهفات

 يستوى انسًاد انفوسفاتٌ

15.59 
14.

53 
 قوانح انزسة 16.11 17.45 14.30

13.43 
12.5

6 
11.31 15.45 14.38 

يخهفات 

 دواجٍ

21.08 
20.2

4 
 أبااسيخهفات  22.58 22.55 18.95

يستوى األَحًاض  

 انذبانَة
 

17.44 
16.4

6 
13.83 19.83 19.67 0 

 يستوى األَحًاض

X 

 يستوى انسًاد انفوسفاتٌ

17.15 
16.7

1 
15.54 17.57 18.80 20 

14.77 
14.0

9 
13.32 16.32 15.35 40 

14.73 
14.9

7 
13.92 16.03 14.01 60 

 
15.5

5 
 يستوى انسًاد انفوسفاتٌ 16.95 17.43 14.15

 0.05فشق يعُوً عُذ يستوى احتًال  أقم

 َوع انًخهفات
X يستوى

 األَحًاض

انذبانَة 

Xيستوى 

انسًاد 

 انفوسفاتٌ

 يستوٍات

انحًاض 

 انذبانَة
X يستوٍات

 انسًاد

 انفوسفاتٌ

 

َوع 

 انًخهفات
X يستوى

انسًاد           

 انفوسفاتٌ

َوع 

 Xانًخهفات

يستوى 

 األَحًاض

 انذبانَة

يستوٍات 

 انسًاد

 انفوسفاتٌ

َوع 

 انًخهفات

 ات األَحًاضٍيستو

 انذبانَة

7.45 2.40 NS 2.40 NS 0.88 0.88 
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. تأثَش  يستوى األَحًاض  انذبانَة ويصذسها فٌ تشكَض انكانسَوو )يهًَكافيء نتش5 انجذول
-1

انًعايهة بًستوٍات انشيهَة ( فٌ يحهول انتشبة 

 يختهفة يٍ سًاد انسوبشفوسفات انًشكض

  Xَوع انًخهفات

يستوى األَحًاض  

 انذبانَة

يستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوى  (هكتاس/ P2O5كغ) يستوى انسًادانفوسفاتٌ

األَحًتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاض  

 نتتتتتتتش/) انذبانَتتتتتتة

 هكتاس(

 َوع انًخهفات
150 100 50 0 

28.73 32.40 29.37 24.06 29.10 0 

 قش

 انشص

15.29 16.30 16.05 14.63 14.20 20 

15.51 18.10 15.60 16.26 12.10 40 

13.05 16.56 14.93 11.16 9.56 60 

28.73 32.40 29.37 24.06 29.10 0 

 قوانح

 انزسة

24.21 28.76 26.50 20.30 21.30 20 

20.12 21.30 19.90 19.90 19.40 40 

19.26 20.80 18.80 19.00 18.46 60 

28.23 32.40 29.37 24.06 29.10 0 
 

 يخهفات

 دواجٍ

18.46 28.70 16.90 13.33 14.93 20 

17.41 22.63 16.70 16.20 14.13 40 

14.89 16.16 15.07 14.40 13.93 60 

28.73 32.40 29.37 24.06 29.10 0 

 يخهفات

 أبااس

22.61 25.43 22.46 22.36 20.20 20 

20.06 22.40 22.00 18.26 17.60 40 

19.81 21.00 20.83 20.00 17.07 60 

  َوع انًخهفات

 قش انشص 16.24 16.52 18.98 20.84 18.14
 

 X َوع انًخهفات

 انفوسفاتٌيستوى انسًاد 

 قوانح انزسة 22.11 20.81 23.64 25.81 23.09

 يخهفات دواجٍ 18.04 16.99 19.49 24.97 19.87

 أبااسيخهفات  21.07 21.17 23.65 25.31 22.80

 توى األَحًاضيس

 انذبانَة
 

28.73 32.40 29.37 24.06 29.10 0 
 يستوى األَحًاض 

X 

 يستوى انسًاد انفوسفاتٌ

20.32 24.79 20.45 17.65 18.40 20 

18.28 21.10 18.55 17.65 15.81 40 

16.75 18.63 17.04 16.14 14.84 60 

 يستوى انسًاد انفوسفاتٌ 19.53 18.37 21.35 24.23 

 0.05فشق يعُوً عُذ يستوى احتًال  أقم

 َوع انًخهفات
Xيستوى األَحًاض 

 يستوىXانذبانَة 

 انسًاد انفوسفاتٌ

 يستوٍات

 انحًاض انذبانَة
X يستوٍات

 انسًاد

 انفوسفاتٌ

 

َوع 

 انًخهفات
X يستوى

انسًاد           

 انفوسفاتٌ

َوع 

 Xانًخهفات

يستوى 

 األَحًاض

 انذبانَة

 يستوٍات انسًاد

 انفوسفاتٌ
 َوع انًخهفات

 األَحًاضٍات يستو

 انذبانَة

NS NS 3.58 3.58 1.33 1.33 1.33 
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يستوى األَحًاض  انذبانَة ويصذسها فٌ تشكَض انكانسَوو )يهًَكافيء نتش . تاثَش6 انجذول
-1

انًعايهة بًستوٍات انشيهَة ( فٌ يحهول انتشبة 

 فوسفات ثُائٌ األيوََوويختهفة يٍ سًاد 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Xَوع انًخهفات

يستوى األَحًاض  

 ةانذبانَ

يستوى األَحًاض   (هكتاس/ P2O5كغ) يستوى انسًادانفوسفاتٌ

 نتتتتتتتتش/) انذبانَتتتتتتتة

 هكتاس(

 َوع انًخهفات
150 100 50 0 

22.73 28.46 19.10 20.73 22.63 0 

 قش

 انشص

16.10 14.20 15.40 17.96 16.83 20 

13.70 9.13 14.60 16.40 14.66 40 

11.74 9.00 12.30 15.03 10.63 60 

22.73 28.46 19.10 20.73 22.63 0 

 قوانح

 رسة

19.56 20.70 19.63 19.70 18.23 20 

18.58 20.10 17.30 18.73 16.20 40 

10.81 11.46 8.94 11.58 11.26 60 

22.73 28.46 19.10 20.73 22.63 0 
 

 يخهفات

 دواجٍ

15.49 16.00 15.53 15.26 15.20 20 

15.60 16.93 15.70 15.60 14.16 40 

14.32 14.16 15.26 13.86 14.00 60 

22.73 28.46 19.10 20.73 22.63 0 

 يخهفات

 أبااس

20.80 22.83 20.96 20.56 18.86 20 

19.50 22.03 19.26 18.23 18.46 40 

17.85 16.16 18.40 17.56 19.26 60 

  َوع انًخهفات

  قش انشص 16.19 17.53 15.35 15.20 16.06

 

 X َوع انًخهفات

يستتتتتتتتتتتتتوى انستتتتتتتتتتتتًاد 

 انفوسفاتٌ

 انزسة قوانح 17.08 17.68 16.74 20.18 17.91

 يخهفات دواجٍ 16.49 16.36 16.40 18.88 17.03

 أبااسيخهفات  19.80 19.27 19.43 22.37 20.21

 توى األَحًاضيس

 انذبانَة
 

22.73 28.46 19.10 20.73 22.63 0 
 يستوى األَحًاض  

X 

 يستوى انسًاد انفوسفاتٌ

16.99 18.43 17.88 18.37 17.28 20 

16.84 17.04 17.21 17.24 15.88 40 

13.67 12.69 13.72 14.50 13.79 60 

 يستوى انسًاد انفوسفاتٌ 17.39 17.71 16.97 19.15 

 0.05فشق يعُوً عُذ يستوى احتًال  أقم

 َوع انًخهفات
X يستوى األَحًاض 

 يستوىXانذبانَة 

 انسًاد انفوسفاتٌ

 يستوٍات

 انحًاض انذبانَة
X يستتتتتتتتتتتتتتتتوٍات

 انسًاد

 انفوسفاتٌ

 

َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوع 

 انًخهفات
X يستتتتتتتتوى

انستتتتتتتتتتتتتتتتًاد           

 انفوسفاتٌ

َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوع 

 Xانًخهفات

يستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوى 

 األَحًاض 

 انذبانَة

يستتتتتتتتتتوٍات 

 انسًاد

 انفوسفاتٌ

 َوع انًخهفات
 يستوٍات األَحًاض

 انذبانَة

8.21 2.77 NS 2.77 1.11 1.11 1.11 
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 تربة(   كغ/)ممغم الجاهز في التربة  الفوسفور
ىكتػار أدل الػج زيػادة معنكيػة  فػي لتر/ 41لػج اػد المسػتكل إف زيػادة مسػتكل ا  امػاض  الدباليػة أ 11ك 9ك 8ك 7كؿاالاظ مػف الجػدي   

)فيمػا عػدا الجػدكؿ  الجػاىز معنكيػان   الفكسػفكرت كميػة انخفيػىكتػار لتر/ 61لج إالجاىز بالتربة كلكف عند زيادة المستكل   الفكسفكركمية 
  Heriviyanti et al., (2012)ك  Delgado et al ., (2002)كانػت ىنػاؾ زيػادة غيػر معنكيػة(. اتفقػت ىػته النتػائج مػ  كػؿ مػف  7

الجػاىز  بالتربػة بزيػادة   الفكسػفكرمف اكامض الييكميؾ كالفكلفيؾ  كاصمكا عمج زيػادة فػي كميػة  يافكا مزيجان أ( التيف 2116كالبركات )
بسػػبب  منافسػػتيا   الفكسػػفكر امتػػزازف ا  امػػاض  الدباليػػة تقمػػؿ مػػف أ  Cimrin and Yilmaz, (2005)شػػار أمسػػتكيات الاػػكامض .

كػد أك  طيػاف  أك تسػمؾ ىػته الاػكامض كمػكاد مخمبيػة  تمسػؾ الفكسػفات .أك ا  كربكنػاتسػطح  الأالمكجكد مػ  الكالسػيـك كعمػج  فكسفكرلم
 أيكنػاتك  منخفيػةبػيف الاػكامض العيػكية تات ا كزاف الجزيئيػة ال التنافس ماف إلج إ كاعندما أشار   Delgado et al ., (2002)تلؾ 

  الفكسػفكرزيػادة جاىزيػة   Lutzow et al., (2006)ر سػطح الفعالػة. بينمػا بػرا امتػزاز الفكسػفات  عمػج ا   انخفػاضالفكسػفات يػؤدم الػج 
طالقػػو بػػبط  كتاسػػيف جاىزيتػػو ا  الفكسػػفات ك   أيػػكفليػػا القابميػػة عمػػج مسػػؾ  م اػػكامض الييكميػػؾأ  (-NH2)ف مجمكعػػة ا مػػيف ألػػج إ

عيػػكم   ال فكسػػفكرسػػترات الفكسػػفات الػػج أدكر ا  امػػاض  الدباليػػة بقػػدرتيا  عمػػج تاكيػػؿ   Sarwar et al., (2014) بالتربػة. كاػػدد
فػراز اػكامض إايػا  التربػة المجيريػة فػي أتزيػد مػف نشػاط  ف زيػادة تراكيػز ا  امػاض الدباليػةألػج إ Wilhelm et al., (2007) شػارأك 

 الػتائببالتربة .كعند مقارنة ىته النتيجة م  نتائج الكالسيـك   الفكسفكرية كزيادة جاىزية التائبعيكية تزيد تكباف مركبات الفكسفات قميمة 
الكالسػيـك  كالمغنسػيـك   يكنػات  امػاض  الدباليػة  فػي مسػؾ ا   الفكسػفكراد أسباب زيػادة جاىزيػة أ(  ربما يؤكد  6ك 5ك 4ك 3كؿا)الجد
فقػد يرجػ   1-ىكتػار لتر/ 61الجاىز عند المستكل   الفكسفكرالااصؿ في كمية   نخفاضما بالنسبة لالأ في المامكؿ. اران   الفكسفكر تاركةن 

ة التائبػمػالح كاتاػاد نكاتجيػا مػ  الفكسػفات كبعض ا   كربكناتف زيادة مستكيات ا  اماض الدبالية يتيب جز  مف معادف الأالسبب الج 
بامكيػػة  كترسػػيبيا كربمػػا ىػػتا ينطبػػؽ عمػػج المخمفػػات تات الماتػػكل العػػالي مػػف اػػامض الفكلفيػػؾ الػػتم يتميػػز بامكيػػتو العاليػػة قياسػػان 

إيػػافة  الجػاىز بالتربػة عنػد  الفكسػفكرغيػر معنػػكم ب  انخفػاضعمػج   Cimrin and Yilmaz, (2005)لقػد اصػؿ  .اػامض الييكميػؾ
كػػتلؾ  ىكتػػار./كػػ  211ك 111ك 1الجػػاىز بزيػػادة مسػػتكيات اإليػػافة   الفكسػػفكر ازدادىكتػػار بينمػػا /كػػ  311اػػامض الييكميػػؾ بتركيػػز 

 اسػػتخداـعنػػد   الفكسػػفكرنمػػك نبػػات الانطػػة كامتصاصػػو لمعناصػػر الغتائيػػة كمػػف يػػمنيا   انخفػػاضلػػج إ  Asik et al., (2009)أشػػار 
ف التػ خير  اليػار لممسػتكيات إلػج إ مشػيران  كػ /غ 1تركيز   استخداـبالزيادة الااصمة عند  ربة مقارنةن ت ك /غ 2اامض الييكميؾ بتركيز 

 ,.Mindari et alكػد تلػؾ أكقػد  ،العالية مػف اػامض الييكميػؾ تعتمػد عمػج كسػط النمػك كالمصػدر العيػكم المسػتخمص منػو الاػامض

 Gumus. كأكصػج ك /غ 2.1-1.5الييكميؾ المستخمص مف الككمبكست ىك ف المستكل المخالي لاامض ألج إعندما أشار  (2019)

and Seker, (2015) خرىػػا فػػي رفػػ   بعػػدـ إيػػافة الاػػكامض الدباليػػة بتراكيػػز عاليػػة لمتػػرب الكمسػػية بسػػبب تpH  كممكاػػة التػػرب كىػػتا
 الجاىز بالتربة.  الفكسفكربالت كيد سيقمؿ مف كمية 

عػف  ا  امػاض الدباليػة المستخمصػة مػف  (p≤0.05) المستخمصة مف قش الرز كمخمفات الدكاجف تفكقت معنكيان  ف ا  اماض  الدباليةإ
تربة  لمتربة الطينية  ك /مم  22.62ك 24.16 الجاىز في التربة ايث بمغت  الفكسفكركقكالح الترة في قدرتيا عمج زيادة   بقارا مخمفات 

تربػػػة  لمتربػػػة الطينيػػػة المعاممػػػة بسػػػماد فكسػػػفات خنػػػائي ا مكنيػػػـك   كػػػ /ممػػػ  25.84ك 27.68ز  كالمعاممػػػة بسػػػماد السػػػكبر فكسػػػفات المركػػػ
تربػة  لمتربػة الرمميػة  كػ /ممػ  28.34ك 31.15تربة  لمتربة الرممية المعاممة بسماد السكبر فكسفات المركػز ك ك /مم  25.18ك 25.84ك
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لقػػد تكصػػؿ  (.11ك 9ك 8ك 7كؿ ا)الجػػد ؿ مػػف  قػػش الػػرز كمخمفػػات الػػدكاجفالمعاممػػة بسػػماد فكسػػفات خنػػائي ا مكنيػػـك عمػػج الترتيػػب لكػػ
Winarso et al., (2011)  الييكميػؾ المسػتخمص  اػامض اسػتخدـالجػاىز بالتربػة عنػدما   الفكسػفكرلج نتائج مشابيو مف ايػث زيػادة إ
الممػػتص   الفكسػػفكرعمػػج زيػػادة  اػػامض الييكميػػؾ  ةفػػي قػػدر  اخػػتالؼعمػػج   Mindari et al., (2019)مػػف قػػش الػػرز كػػتلؾ اصػػؿ 

ف سػبب زيػادة إ .بػالفاـ كالككمبكسػت قياسان  فكسفكر أعمج  بقارا عطت مخمفات أالمصدر العيكم المستخمص منو الاامض ك  باختالؼ
فػي   يػحكا  انخفػاضش الػرز كمخمفػات الػدكاجف قػد قابمػو قػالجاىز في المعاممة الخاصة با  اماض الدباليػة المستخمصػة مػف   الفكسفكر

ف الماتػػكل  عػػف تلػػؾ فػػ كفيػػالن  بالتربػػة  الفكسػػفكربالتربػػة ممػػا يعنػػي خمػػب عنصػػر الكالسػػيـك كيزيػػد مػػف جاىزيػػة  الػػتائبالكالسػػيـك ز تركيػػ
جػاىز لمتربػة مقارنػة مػ   فكسػفكر( يييؼ 1 جدكؿلالكمي )  الفكسفكراماض المستخمصة مف قش الرز كمخمفات الدكاجف مف العالي لأل  

 ارتفػاعليػا ك  C/N نسػبة   انخفػاضف إفيمػا يخػص ا  امػاض الدباليػة المستخمصػة مػف مخمفػات الػدكاجف  فػ . بقػارا الػترة كمخمفػات  قػكالح
تابػػة مركبػػات الفكسػػفات إفػػراز اػػكامض عيػػكية تزيػػد مػػف إايػػا  التربػػة فػػي أفػػي زيػػادة نشػػاط  ماتكاىػػا مػػف النتػػركجيف ربمػػا يكػػكف اػػافزان 

كفيمػا يخػص الاػكامض الدباليػة المستخمصػة  نػزيـ الفكسػفاتيز.أعف زيادة نشػاط  فيالن  (Wilheim et al., 2007)المترسبة في التربة  
عمػػج نسػػبة عاليػػة مػػف اػػامض الفكلفيػػؾ كمػػا تػػـ اإلشػػارة الػػج تلػػؾ مسػػبقا  يشػػج  منافسػػة ىػػتا الاػػامض تك  ااتكا ىػػاف إمػػف قػػش الػػرز فػػ

ممػػا يزيػػد مػػف جاىزيػػة الفكسػػفات فػػي  ،سػػطح الفعالػػةالفكسػػفات الممتػػزة عمػػج ا  يكنػػاتا كزاف الجزيئيػػة   منخفيػػةركماتيػػة المجػػامي  اآ
لزيػػادة  ف تظػػافر العكامػػؿ أعػػاله فػػي تميػػز ا  امػػاض الدباليػػة المستخمصػػة مػػف قػػش الػػرز كمخمفػػات الػػدكاجف ربمػػا يعطػػي مبػػرران إ التربػػة.

 . بقارا لمستخمصة مف قكالح الترة كمخمفات با  اماض الدبالية ا الجاىز  في التربة المعاممة بيما قياسان   الفكسفكر
الجػاىز بالتربػة  بزيػػادة مسػتكيات سػماد السكبرفكسػفات المركػز كبمغػػت   الفكسػفكرزيػػادة كميػة  11ك 9ك 8ك 7كؿ اجػدالتكيػح النتػائج فػي 

  الفكسػفكرعمػج زيػادة فػي  (2119( كمصػطفج )2115) ىكتار.  لقد اصؿ كؿ مف البارانػي/ P2O5 ك  151قيمة عند المستكل  أعمج
عمػج   Alkhader and Rayyan, (2015)لمركػز الميػاؼ لمتربػة كاصػؿ  الجػاىز بالتربػة مػ  زيػادة مسػتكيات سػماد  السكبرفكسػفات 

. تكيػح  نتػائج التػداخالت فػي   الفكسفكرزيادة ب  أعمػجف إا ربعػة  الجػداكؿالجاىز بالتربة بزيادة مستكيات سماد فكسفات خنػائي ا مكنيػـك
ا  امػػػاض  الدباليػػة المستخمصػػػة مػػف قػػػش الػػػرز كمخمفػػات الػػػدكاجف كعنػػد كافػػػة مسػػػتكيات  اسػػػتعماؿالجػػاىز ترافقػػػت مػػ   فكسػػػفكرقيمػػة لم

خػػت أالجػػاىز بالتربػة قػد   الفكسػفكرف تػػ خير  مسػتكل ا  امػاض الدباليػة فػػي كميػة أكػتلؾ يالاػظ  ا  امػاض كمسػتكيات السػماد الفكسػػفاتي.
غمػػب مصػػادر ا  امػػاض ىكتػػار ك لتر/ 61معنػػكم عنػػد المسػػتكل   انخفػػاضخػػـ  ىكتػػارلتر/ 41لػػج اػػد المسػػتكل إدة تات السػػياؽ مػػف زيػػا

الدبالية كمستكيات السماد الفكسفاتي كقابؿ تلػؾ زيػادة كايػاة بزيػادة مسػتكيات السػماد الفكسػفاتي عنػد جميػ  مصػادر ا  امػاض الدباليػة 
ا  امػػػاض الدباليػػػة  اسػػػتخداـالجػػػاىز فػػػي التربػػػة ظيػػػرت عنػػػد التػػػداخالت المتيػػػمنة  كسػػػفكرفقػػػيـ لم أعمػػػجف إف ىػػػتا يعنػػػي إ كمسػػػتكياتيا.

 ىكتار./ P2O5 ك  151ىكتار في الترب المسمدة بمستكل لتر/ 41المستخمصة مف قش الرز أك مخمفات الدكاجف كالميافة بمستكل 
الميػػاؼ لمتػػربتيف تفػػكؽ سػػماد فكسػػفات خنػػائي ا مكنيػػـك عمػػج سػػماد  لممقارنػػة بػػيف نػػكعي السػػماد الفكسػػفاتي (t)الػػج نتػػائج اختبػػار اسػػتنادا

تربػػة عمػػج التػػكالي عنػػد   كػػ/مػػ  16.27ك 21.78الجػػاىز بمػػ   فكسػػفكرلم السػػماداف معػػدالن  أعطػػجك  ،السكبرفكسػػفات المركػػز بشػػكؿ معنػػكم
ته النتيجػػة معاكسػػة لنتيجػػة تػػ خير  نػػكع كقػػد جػػا ت ىػػ ،تربػػة عمػػج التػػكالي عنػػد التربػػة الرمميػػة كػػ /ممػػ  21.85ك 24.37التربػػة الطينيػػة ك

لػػج نتػػائج مماخمػػة ايػػث تفػػكؽ سػػماد فكسػػفات خنػػائي إ( 2115كتكصػػمت العبػػدلي ). بالتربػػة الػػتائبالسػػماد الفكسػػفاتي فػػي تركيػػز الكالسػػيـك 
ف سػماد فكسػفات خنػائي ا مكنيػـك أ( 2115) . كأشػار المكسػكم الفكسػفكرا مكنيـك عمج سماد السكبر فكسػفات المركػز مػف ايػث جاىزيػة 
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اػادم ا مكنيػـك أبسػماد سػكبر فكسػفات المركػز كسػماد فكسػفات  مقارنػةن  % 59.98الجػاىز بمغػت   الفكسػفكرنسبة زيادة في  أعمج أعطج
ف كػكا ي ف سػماد فكسػفات خنػائي ا مكنيػـك الأ( 1987% عمج التكالي. لقد أشار عكاد )22.36ك 39.28نسبة زيادة بمغت % أعطج التم

 :ف تككف كفؽ التسمسؿأف جاىزية ا سمدة الفكسفاتية يمكف ا  ك  ،مامكلو المائي في التربة pHالكخير مف الركاسب في التربة بسبب تعادؿ 
.أفكسفات ااادم ا مكنيـك < فكسفات خنائي ا مكنيـك < فكسفات   اادم الكالسيـك < فكسفات خنائي الكالسيـك

  اااالستنتاج
ف نسػػتنتج مػػف ىػػته الدراسػػة نجػػاح اسػػتخداـ ا  امػػاض الدباليػػة )خمػػيط اػػامض الييكميػػؾ كاػػامض الفكلفيػػؾ( فػػي زيػػادة جاىزيػػة أيمكػػف 

بقػكالح  امػاض الدباليػة المستخمصػة مػف قػش الػرز أك مخمفػات الػدكاجف قياسػان في ترب كمسػية مختمفػة الخصػائص مػ  تفػكؽ لأل  الفكسفكر
ف تكاجد ىته المخمفات العيكية في البيئػة بكميػات ا  العالية في مسؾ كترسيب الكالسيـك في التربة ك  ياكفا تبسبب   بقارا الترة كمخمفات 

ف زيػادة مسػتكل إيػافة ا  امػاض  الدباليػة إا  اماض  منيا سيمة كغير مكمفػة . استخالصف طريقة إعف  كبيرة يمكف استغالليا فيالن 
كعنػػد كػػال السػػماديف تفػػكؽ سػػماد فكسػػفات  .تػػرب الدراسػػة الجػػاىز فػػي  الفكسػػفكركايػػح فػػي   انخفػػاضىكتػػار أدل الػػج لتر/ 41كخػػر مػػف  

فػي  اسػتخداموالجػاىز فػي تػرب الدراسػة ممػا يشػج   فكسػفكرقػيـ لم أعمػجخنائي ا مكنيـك عمػج سػماد السػكبر فكسػفات المركػز فػي إعطػا  
 ا خيرة. اآكنةبشكؿ كبير في  انخفض لمركز قد تكقؼ أكف اإلنتاج المامي لسماد السكبر فكسفات اا  ك  ظؿ ظركؼ المنطقة خصكصان 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
كغانجاهض )يهغى   انفوسفوس. تأثَش  يستوى األَحًاض  انذبانَة ويصذسها فٌ كًَة 7 انجذول

-1
تشبة( فٌ انتشبة انطََُة انًعايهة بسًاد 

 انسوبشفوسفات انًشكض

 َوع انًخهفات
X يستوى األَحًاض  انذبانَة 

 يستوى انًخهفات (هكتاس/ P2O5كغ) يستوى انسًادانفوسفاتٌ

 هكتاس(نتش/)
 َوع انًخهفات

150 100 50 0 

12.43 13.71 14.76 11.48 9.80 0 
 قش

 انشص
22.85 32.85 18.57 20.54 19.44 20 

32.36 32.98 34.45 21.22 30.81 40 
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كغانجاهض )يهغى   انفوسفوس. تأثَش  يستوى األَحًاض  انذبانَة ويصذسها فٌ كًَة 8جذول ان
-1

تشبة( فٌ انتشبة انطََُة انًعايهة بسًاد فوسفات 

 ثُائٌ األيوََوو

28.61 38.71 29.61 25.44 20.68 60 

12.43 13.71 14.76 11.48 9.80 0 

 قوانح

 رسة

17.71 24.68 18.83 14.69 12.67 20 

10.42 21.31 5.05 10.86 4.48 40 

6.46 7.88 6.48 4.36 7.13 60 

12.43 13.71 14.76 11.48 9.80 0 
 

يخهفات 

 دواجٍ

24.58 29.84 25.93 23.80 18.15 20 

27.31 28.49 25.78 27.12 19.01 40 

28.37 33.38 28.14 27.73 24.24 60 

12.43 13.71 14.76 11.48 9.80 0 

 يخهفات

 أبااس

12.11 14.31 14.52 10.46 9.02 20 

13.04 14.42 14.85 10.64 12.28 40 

18.12 16.45 16.06 14.64 25.36 60 

  َوع انًخهفات

 َوع انًخهفات قش انشص 20.18 22.17 24.34  29.56 24.06
x  يستتتتتوى

انستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتًاد 

 انفوسفاتٌ

 قوانح انزسة 8.52 10.34 11.28 16.89 11.75

 يخهفات دواجٍ 17.95 22.53 23.65 26.35 22.62

أبااسيخهفات  14.11 11.80 15.06 14.72 13.92  

  يستوى األَحًاض  انذبانَة

يستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوى  0 9.80 11.48 14.76 13.71 12.43

األَحًتتتتتتتتتتتتتتاض  

 انذبانَة

X 

يستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوى 

انستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتًاد 

 انفوسفاتٌ

19.26 25.42 19.46 17.37 14.82 20 

20.23 24.30 20.03 19.96 16.64 40 

20.39 24.10 20.07 18.04 19.35 60 

 يستوى انسًاد انفوسفاتٌ 15.15 16.71 18.58 21.88 

0.05فشق يعُوً عُذ يستوى احتًال  أقم  

يستوى x َوع انًخهفات 

يستوى x االخًاض انذبانَة 

 انسًاد انفوسفاتٌ

يستوى 

األَحًاض  

 x انذبانَة

يستوى 

انسًاد 

 انفوسفاتٌ

َوع 

انًخهفات 

يستوى 

انسًاد 

 xانفوسفاتٌ

َوع 

انًخهفات 

x يستوى

األَحًاض  

 انذبانَة

يستوٍات 

انسًاد 

انفوسفات

ً 

 

 َوع انًخهفات

يستوى 

األَحًاض  

 انذبانَة

11.05 3.78 3.78 3.78 1.76 1.76 1.76 

 َوع انًخهفات

Xيستوى األَحًاض  انذبانَة 

 يستوى  (هكتاس/ P2O5كغ) يستوى انسًادانفوسفاتٌ

ت انًخهفا

 هكتاس( نتش/)

 انًخهفاتَوع 
150 100 50 0 

14.06 15.43 15.69 12.59 12.54 0 
 قش

 انشص
25.82 34.47 32.03 17.60 19.19 20 

37.47 42.39 34.80 39.50 33.22 40 
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غ/كانجاهض )يهغ  انفوسفوس. تأثَش  يستوى األَحًاض  انذبانَة ويصذسها فٌ كًَة 9 نجذولا
 

 شبة( فٌ انتشبة انشيهَة انًعايهة بسًاد انسوبشت

 فوسفات انًشكض

32.50 34.71 32.86 32.24 30.19 60 

14.06 15.43 15.69 12.59 12.54 0 

 قوانح

 رسة

20.42 32.11 22.00 22.58 5.00 20 

29.46 32.19 33.20 31.00 21.45 40 

15.84 32.00 17.18 9.62 4.58 60 

14.06 15.43 15.69 12.59 12.54 0 

 يخهفات دواجٍ
29.32 32.49 29.90 29.57 25.34 20 

30.71 33.75 28.22 30.90 29.99 40 

29.28 33.59 29.32 25.98 28.24 60 

14.06 15.43 15.69 12.59 12.54 0 

 يخهفات

 أبااس

14.56 19.90 15.42 13.04 9.91 20 

16.00 20.73 16.45 14.19 12.64 40 

10.86 16.86 10.64 9.06 6.89 60 

  َوع انًخهفات

 قش انشص 23.78 27.73 28.84 31.00 27.68

يستتتوى انستتًاد  x َتتوع انًخهفتتات

 انفوسفاتٌ

 قوانح انزسة 10.89 18.94 21.99 28.43 20.06

25.84 28.81 25.78 24.76 24.02 
يخهفات 

 دواجٍ

13.87 18.23 14.55 12.22 10.49 
يخهفات 

 أبااس

  يستوى األَحًاض  انذبانَة

14.06 15.34 15.69 12.59 12.54 0 
 يستوى األَحًاض  انذبانَة

X 

 يستوى انسًاد انفوسفاتٌ

22.49 29.74 24.68 20.69 14.86 20 

28.28 32.26 27.66 28.89 24.32 40 

22.12 29.29 22.50 19.22 17.47 60 

 يستوى انسًاد انفوسفاتٌ 17.29 20.34 22.63 26.68 

0.05فشق يعُوً عُذ يستوى احتًال  أقم  

يستوى x َوع انًخهفات 

يستوى x االخًاض انذبانَة 

 انسًاد انفوسفاتٌ

يستوى 

األَحًاض  

 x انذبانَة

يستوى 

انسًاد 

 انفوسفاتٌ

َوع 

انًخهفات 

يستوى 

انسًاد 

 xانفوسفاتٌ

َوع 

انًخهفات 

x يستوى

األَحًاض  

 انذبانَة

يستوٍات 

انسًاد 

 انفوسفاتٌ

َوع 

 انًخهفات
 يستوى األَحًاض  انذبانَة

NS 6.11 6.11 6.11 2.97 2.97 2.97 

 َوع انًخهفات
X  يستوى األَحًاض

 انذبانَة

 يستوى  (هكتاس/ P2O5كغ) يستوى انسًادانفوسفاتٌ

ت انًخهفا

 هكتاس( نتش/)

 َوع انًخهفات

 150 100 50 0 

15.04 16.06 15.61 17.40 11.09 0 
 قش

 انشص
26.13 29.09 26.80 27.42 21.23 20 

33.87 37.13 37.16 36.30 24.89 40 
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تشبة( فٌ انتشبة انشيهَة انًعايهة بسًاد فوسفات  كغ/انجاهض )يهغ  انفوسفوس. تأثَش  يستوى األَحًاض  انذبانَة ويصذسها فٌ كًَة 10انجذول 

 ثُائٌ األيوََوو

29.88 35.09 30.62 28.12 25.70 60 

15.04 16.06 15.61 17.40 11.09 0 

 قوانح

 رسة

17.41 18.20 17.58 17.01 16.87 20 

23.12 26.38 24.95 23.56 17.59 40 

11.65 13.67 15.62 10.87 6.44 60 

15.04 16.06 15.61 17.40 11.09 0 

 يخهفات دواجٍ
26.59 27.25 29.04 24.68 25.39 20 

34.39 37.63 35.34 34.79 29.82 40 

25.52 28.02 27.98 20.74 20.36 60 

15.04 16.06 15.61 17.40 11.09 0 

 يخهفات

 أبااس

15.28 18.02 16.64 14.61 11.88 20 

19.50 25.15 21.66 20.19 11.02 40 

18.68 22.24 20.60 19.30 12.59 60 

  َوع انًخهفات

 قش انشص 20.93 27.31 27.54 27.58 25.84

 

يستوى انسًاد  x َوع انًخهفات

 انفوسفاتٌ

 قوانح انزسة 12.99 17.21 18.44 18.57 16.80

25.38 27.24 26.99 24.40 22.91 
يخهفات 

 دواجٍ

أبااسيخهفات  11.64 17.87 18.62 20.36 17.12  

 يستوى األَحًاض

 انذبانَة
 

15.04 16.06 15.61 17.40 11.09 0 
 يستوى األَحًاض  انذبانَة

X 

 يستوى انسًاد انفوسفاتٌ

21.35 23.14 22.51 20.93 18.84 20 

27.72 31.57 29.77 28.71 20.83 40 

21.88 24.75 23.70 19.75 17.52 60 

 يستوى انسًاد انفوسفاتٌ 17.07 21.69 22.89 23.88 

0.05فشق يعُوً عُذ يستوى احتًال  أقم  

يستوى x َوع انًخهفات 

يستوى x االخًاض انذبانَة 

 انسًاد انفوسفاتٌ

يستوى 

األَحًاض  

 x انذبانَة

يستوى 

انسًاد 

 انفوسفاتٌ

َوع انًخهفات 

يستوى 

انسًاد 

 xانفوسفاتٌ

َوع انًخهفات 

x يستوى

األَحًاض  

 انذبانَة

يستوٍات 

انسًاد 

 انفوسفاتٌ

 

 َوع انًخهفات
 يستوى األَحًاض  انذبانَة

NS NS NS 6.91 3.18 3.18 3.18 

 انًخهفاتَوع 
X  يستوى األَحًاض

 انذبانَة

 يستتتتتتوى  (هكتاس/ P2O5كغ) يستوى انسًادانفوسفاتٌ

 تانًخهفتتتتتتتتتتتتتتتا

 هكتاس(نتش/)

 َوع انًخهفات
150 100 50 0 

18.24 24.34 20.00 14.49 14.16 0 
 قش

 انشص
34.15 38.00 39.32 28.77 30.53 20 

36.71 40.54 37.02 34.29 34.99 40 
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  المراجع

ت خير  السماد الفكسفاتي كنسجة التربة كمصادر مياه الرم في  (.2116ككد سمماف )افايح اسف كعبد سمماف جبر كعبد الباقي د، اامد
 .21-12(:3)37بعض الصفات الكيميائية لمتربة .مجمة العمـك الزراعية العراقية

كجاىزية المغتيات كااصؿ   الفكسفكركسفات كاامض اليييكمؾ في اتزاف فالبكتريا المتيبة ل ت خير. (2115)ايماف قاسـ مامد  الباراني،
 صفاة 152جامعة بغداد.  ،كمية الزراعة ،هطركاة دكتكراأ الترة الصفرا  الزراعة.

كالاديد كالزنؾ  NPK (. ت خير  التسميد الايكم كطرؽ ايافة ااميي الييكمؾ كالفكلفؾ في جاىزية2116) انكف ناىي كاظـ، البركات
 صفاة 221.جامعة بغداد،اطركاة دكتكراه (.Zea mays L ) في التربة كانتاجية الترة الصفرا 

(.السمكؾ الكيميائي السمدة المغتيات الصغرل المخمبية المصنعة مف الاكامض الدبالية كالشائعة 1997) ىيفا  جاسـ اسيف ،التميمي
 صفاة 217.جامعة البصرة،كمية الزراعة  ،طركاة دكتكراهأ في بعض الترب الكمسية. ككفا تيا

 . ةيؿ التجارب الزراعيـ كتاميتصم . (1981) ز مامد خمؼ اهلليكم، خاش  مامكد كعبد العز االر 

 .صفاة 488 .ـ العالي كالباث العممي، دار الكتب لمطباعة كالنشر، جامعة المكصؿيكزارة التعم

31.09 42.73 36.96 25.93 18.77 60 

18.24 24.34 20.00 14.49 14.16 0 

 قوانح

 رسة

18.29 22.53 20.99 15.58 14.07 20 

23.77 28.34 25.90 20.46 20.38 40 

18.61 24.23 23.29 15.76 11.19 60 

18.24 24.34 20.00 14.49 14.16 0 

 يخهفات دواجٍ
30.15 39.24 33.67 24.93 22.76 20 

35.32 38.00 36.19 35.48 31.61 40 

29.77 34.33 29.72 30.39 24.64 60 

18.24 24.34 20.00 14.49 14.16 0 

 يخهفات

 أبااس

19.46 27.57 24.14 13.21 12.95 20 

24.09 28.64 26.72 24.72 16.29 40 

15.58 21.11 14.09 13.81 13.31 60 

  َوع انًخهفات

 قش انشص 24.61 25.87 20.00 36.40 30.05

يستوى  x َوع انًخهفات

 انسًاد انفوسفاتٌ

 قوانح انزسة 14.95 16.57 22.54 25.12 19.79

28.34 33.97 31.45 26.24 23.29 
يخهفات 

 دواجٍ

أبااسيخهفات  14.17 10.55 21.23 25.41 17.84  

  يستوى األَحًاض  انذبانَة

18.24 24.34 20.00 14.49 14.16 0 
 يستوى األَحًاض  انذبانَة

X 

 يستوى انسًاد انفوسفاتٌ

25.51 31.83 29.53 20.62 20.07 20 

29.96 33.88 31.45 28.73 25.81 40 

23.76 30.60 26.00 21.47 16.97 60 

 يستوى انسًاد انفوسفاتٌ 19.21 21.32 26.74 30.16 

0.05فشق يعُوً عُذ يستوى احتًال  أقم  

يستوى x َوع انًخهفات 

يستوى x االخًاض انذبانَة 

 انسًاد انفوسفاتٌ

يستوى 

األَحًاض  

 x انذبانَة

يستوى 

انسًاد 

 انفوسفاتٌ

َوع انًخهفات 

يستوى 

انسًاد 

 xانفوسفاتٌ

َوع انًخهفات 

x يستوى

األَحًاض  

 انذبانَة

يستوٍات 

انسًاد 

 انفوسفاتٌ

 

 َوع انًخهفات
 يستوى األَحًاض  انذبانَة

NS NS NS 8.52 4.52 4.52 4.52 
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 في رىاية كت خية في الترب الكمسيفاعالت بعض االسمدة الفكسفات(. ت2005 ) زيالعبدلي، رنا سعد اهلل عز 

 صفاة 149.ة الزراعة كالغابات ، جامعة المكصؿ .العراؽير ، كمينمك نبات الانطة . رسالة ماجست

 صفاة 393.جامعة المكصؿ ،مديرية دار الكتب لمطباعة كالنشر .التربة التسميد كخصكبة(.1987) كاظـ مشاكت، عكاد

 في بعض خصائص التربة كنمك نبات زىرة الشمس  الفكسفكرت خير التسميد المتكامؿ بعنصر  (.2119) مامد جكاد، فجمصط

.Helianthus annus. صفاة 134 ة.جامعة البصر  ،كمية الزراعة ،رسالة ماجستير. 
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Abstract 

An incubation experiment was laid out at Department of Soil Sciences and Water 

Resources, College of Agriculture, University of Basrah, Iraq, in 2019, to study the 

effect of humic substances (humic acid and fulvic acid) which extracted from different 

organic sources (rice straw, corn cobs, cattlle residue and poultry residue) composed 

aerobically for three months on phosphorus availability as related to calcium 

concentration in solution of two soils. Four levels of humic substances (0, 20, 40 and 

60 L/ha) were applied to two soils along with 0, 50, 100 and 150 kg P2O5 /ha from 

either triple super phosphate or di-ammonium phosphate. Samples were incubated at 

25 ± 2 °C for 14 days under field capacity moisture condition. Soluble calcium was 

determined and available P was determined after extracting by 0.5 M NaHCO3. In 

respect of soluble Ca, the result showed that increasing humic substances level 

decreased soluble Ca
++

 at both soils and both fertilizers used, with lowest values in the 

treatments of  rice straw and poultry residue. Furthermore,TSP gave the highest values 

of soluble calcium as compared with DAP. Available P showed opposite trends as for 

available calcium. Available P values were differed with different humic substances 

treatment along with soils and fertilizer sources with the highest available P associated 

with treatments of rice straw  at level of 40 L/ha for both soils. 

Key words: Humic substances, Soluble calciumˏ Available Pˏ Ammonium 

diphosphateˏ Rice strawˏ Calcareous soils. 
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